Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten
We beginnen graag met u het allerbeste te wensen voor 2016. Het
wordt ongetwijfeld een topjaar!
Nu de kerstvakantie gedaan is begint ook de scouts opnieuw. Elke tak
begint uiteraard met dezelfde klassieker, namelijk drie koningen
zingen!
Voor de rest zit de maandschors voor elke tak boordevol plezante
activiteiten, waarbij er geen moment verveling te bespeuren zal zijn.
We vestiging graag even jullie aandacht op onze Kwis Van SintLutgardis. Onze jaarlijkse quiz vindt dit jaar plaats op 13 februari. Het
is een fijne quiz waarvoor we jullie dan ook graag uitnodigen. Meer
informatie op de cover van deze maandschors.
Moesten er nog vragen zijn, de leiding staat altijd klaar om u te helpen.
Onze contactgegevens vinden jullie achteraan deze maandschors.
Veel plezier bij het lezen van de maandschors!
Groetjes
Jullie leiding

Mijn scouts is top!

Een vergadering start om 14:15 en eindigt om 17:30. Ik kom dus
maar best om 14:10 naar de scouts zodat ik zeker op tijd ben!
Om 16:00 rust ik even uit en kan ik ook iets eten en drinken voor
de prijs van één euro.
Op de scouts pronk ik met mijn uniform! Voor de kapoenen is dit
een das (10 euro), vanaf de welpen ook een hemd (te verkrijgen
in de hopper). Ik kan ook een eigen scouts T-shirt kopen voor 15
euro bij de leiding.
Wanneer ik naar een vergadering kom amuseer ik mij te pletter
en kan ik dus vuil worden. Mijn goede kleren laat ik beter thuis!
Tijd voor op de GSM, IPod of andere elektronische toestellen te
spelen heb ik niet. Deze zijn dus verboden !
In de lokalen (behalve dat van mijn eigen tak) moet er niet
gespeeld worden. Wil ik hier toch iets nemen vraag ik dit even!
Mijn leiding maakt graag foto’s van onze activiteiten zodat ik deze
mooie momenten later nog eens kan herbeleven. Sta ik liever niet
op deze foto’s (en dus op de scoutssite en facebook) dan laat ik dit
weten aan de leiding!

Hopper winkel Leuven
Diestsevest 92a
3000 Leuven
Openingsuren:
Dinsdag tot en met donderdag van 14u tot 18u.
Vrijdag en zaterdag van 10u tot 12u30 en van
13u30 tot 18u
Ons groepsnummer is: B1412S
Dassen en T-shirts zijn alleen bij scouts Steenokkerzeel te koop!
Spreek hier gerust een leider voor aan.

Scoutsuniform

Kapoenen: das + T-shirt Scouts Steenokkerzeel
Welpen en ouder: das + T-shirt Scouts Steenokkerzeel+
scoutshemd
Groene broek is niet verplicht!
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Drie Koningen
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Kom vandaag verkleed als één van de drie koningen!
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Massaspelen
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Verkenners geven
leiding!

Cluedo

31 Kapoenen tegen de leiding
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Torenspel
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Schaatsen
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We gaan schaatsen! Vergeet zeker geen dikke kousen en handschoenen.
Ook vragen we om 5 euro mee te nemen. Als je mama en papa ons kunnen
brengen of komen halen, mogen ze dit zeker laten weten! We spreken af om
13u30 aan de scoutslokalen!
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Wie is de strafste kapoen?
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Sporentocht
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Bosspel

Rarara .. 

Wist je dat .. ?
Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
Wist je dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen?
Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?

Wist je dat je niet je ellebogen kunt likken?

Een gelukkige nieuwjaar aan al onze welpjes toegewenst. Het jaar kan alleen nog maar
beter worden dan het nu al is geweest. Hopelijk zullen jullie even talrijk zijn op onze
vergadering als jullie tot nu al geweest zijn.
3 januari – Drie koningen
Drie koningen, drie koningen geef mij een nieuwe hoed. Mijn oude is versleten....... Dit is
het liedje dat jullie vandaag zullen zingen. Vergeet jullie zeker niet te verkleden als 1 van
de drie koningen.
10 januari - …?
We spelen vandaag spelletjes in een grote massa? Rarara wat zullen we doen vandaag?
17 januari – Cluedo
Er is een moord gepleegd in Steenokkerzeel, maar de politie heeft het te druk dus zullen
wij het moeten oplossen. Wie is de dader? Wat is het moordwapen? Waarom?? Dat
zullen jullie vandaag te weten komen tijdens de Cluedo vergadering!!
24 januari – Verrassing!
Een verrassing? De enige manier om te weten wat we vandaag zullen doen is door naar
de scouts te komen. Wie weet is het de beste vergadering van het jaar?!
31 januari – Casino
Oefen jullie beste poker-face al maar goed in de spiegel, want jullie zullen het zeker
nodig hebben om jullie leiding te kunnen verslaan in de verschillende casino spelen.

7 februari – Welpen zijn de baas vergadering
De leiding moet niet altijd de baas zijn  Vandaag mogen jullie kiezen wat we gaan doen
als vergadering!
14 februari – Schaatsen
Vandaag gaan we met de hele scouts schaatsen! Vergeet zeker geen dikke kousen,
handschoenen en 5 euro mee te brengen! OPGELET, we spreken ook al af om 13u30
op de scouts! Ouders die willen rijden zijn meer dan welkom

21 februari – Scoutstechnieken
Wie van de welpen heeft er goed opgelet tijdens het afleggen van zijn wolfjes? Dat zullen
we vandaag te weten komen. En voor de welpen dat dat hun wolfjes nog niet gehaald
hebben is vandaag al een goede voorbereiding voor het kamp!!
28 februari – Torenspel
Ja hoor, hier is het dan weer het spel dat altijd weer op de ultieme veldslag uitdraait. En
deze keer heeft de leiding zelfs een verassing voor jullie in petto!!! Zeker komen dus !!!
6 maart – Bosspel
Vandaag gaan we een gloednieuw bosspel spelen. Eén ding is zeker het zal er eentje zijn
dat jullie niet snel zullen vergeten!
XOXO
Zeeotter en Chil en Scholekster

Beste JVK,
Met de vakantie die gedaan is begint ook de scouts opnieuw. Allereerst een geweldig
2016 gewenst. Dat al je dromen mogen uitkomen! De leiding heeft in januari examens
dus het zou wel eens kunnen zijn dat er vervangleiding in de plaats komt, maar geen
nood, het blijft sowieso AWESOME!
3 januari – Drie koningen
Do – re – mi – fa – sol – la – si – doooo! Begint die toonladder maar al te oefenen, want
we zingen ons te pletter vandaag. Verkleed je als een van de drie koningen! Zeker
komen, hoe meer volk, hoe meer centjes voor onze JVK-kas.
10 januari – Massaspelen
We spelen de klassiekers nog eens met de hele scouts. Zeker komen, want dit is altijd
superplezant!
17 januari – Gezelschapsspelletjes
Hoewel we nog geen echte winter hebben gezien dit jaar voelt de leiding dat het vandaag
hééééél koud wordt. Daarom zetten wij ons gezellig, warm binnen en spelen we
gezelschapsspelletjes. Je mag zeker je eigen favoriete spelletjes meenemen.
24 januari – Specialleke
Vandaag geven sommige Verkenners leiding aan een andere groep, waardoor de
verkennersgroep drastisch is geslonken. Daarom voegen wij ons vandaag bij de overige
verkenners en kunnen jullie eens groot voelen, of de verkenners klein. Wie zal het
zeggen.
30 januari – Game night
Opgelet! Dit is een zaterdagavond! Meer concrete informatie krijgen jullie nog, maar
wees maar zeker dat het een topavond wordt, waar gamen dus centraal staat. Probeer
zeker aanwezig te zijn, want ook de patrouilles zullen eindelijk worden verdeeld.

7 februari – Casino
Maak allemaal maar een vals identiteitspasje, want je mag maar binnen in een casino
vanaf je 21ste. Ach nee, bij de scouts maakt dat niet uit. Je oefent wel best al eens je
pokerface, want je zal het nodig hebben.
14 februari – Schaatsen

Vandaag gaan we met de hele scouts schaatsen! Vergeet zeker geen dikke kousen,
handschoenen en 5 euro mee te brengen! OPGELET, we spreken ook al af om 13u30
op de scouts! Ouders die willen rijden zijn meer dan welkom.
21 februari – Verassingsvergadering
Wat we vandaag gaan doen blijft nog een kleine verassing… Zeker komen dus!
28 februari – Torenspel
We hebben dit jaar al eens torenspel gespeeld, maar nu wordt het nog veeeel beter.
Waarom? Dat zal je nog wel zien!
6 maart – Scoutstechnieken
Een echte scout kan sjorren, daarom gaan we dit jullie vandaag leren. Zeker komen dus!

Groetjes van de leiding!

Beste verkennertjes,
Ons eerste deel van het scoutsjaar is al afgelopen, maar wat staat er ons allemaal te
wachten in 2016? Kas-activiteiten, games-night, een 2e weekend (nog cooler!), ... En als
hoogtepunt het kamp!
Maar dat is nog voor de verre toekomst, geniet maar eerst eens van de eerste
maandschors in 2016. Verder wensen wij jullie nog een fantastisch begin van het nieuwe
jaar en nog fijne feesten!
3 januari- 3-koningen
Het is weer tijd om jullie fluwelen zangstemmen boven te halen en te gaan bedelen voor
een nieuwe hoed! Haal die sterren en verkleedkleren maar onder het stof, het is tijd om
wat centjes te verdienen!
10 januari- Massaspelen
Kapoenen vs. Welpen vs. JVK vs. VK...
Kapoenen en Welpen vs. JVK en VK...
Kapoenen en VK vs. Welpen en JVK...
Kapoenen en Welpen en JVK vs. VK...
Vele mogelijkheden zorgen voor nog meer plezier... Het is tijd voor massaspelen!!!
17 januari- Verkenners geven vergadering Kapoenen
Onze oudste verkenners worden stilletjes volwassen... Bij volwassenheid hoort
verantwoordelijkheid, en de meesten van jullie zullen dit volgend jaar omzetten in
leiderschap bij onze scouts. Daarom laten we jullie nu al eens proeven van het mooie,
maar toch wel zware leven als leider. Vandaag geven de 3 e jaar verkenners leiding aan
de Kapoentjes. Voor de andere verkenners is er uiteraard ook een vergadering voorzien.
24 januari – Verkenners geven vergadering aan Welpen
Vorige week gaven de 3e jaar verkenners vergadering aan de kapoentjes, nu staan de
welpen te wachten op jullie! Ook nu weer is er een vergadering voor de anderen :)
31 januari – Specialleke van de vervangleiding!
Vandaag is het de laatste vergadering met vervangleiding, uw leiding is na den blok op
welverdiende vakantie richting de bergen! Uw vervangleiding zal daarom een
specialleke voorzien, zodat jullie ons niet te hard hoeven te missen (uiteraard gebeurd
dit toch..)
7 februari – Après-ski vergadering
Uw leiding is net terug van hun welverdiende skivakantie, na die loodzware en (hopelijk
met goede resultaten) blok. Omdat wij nog wat in de ski-sfeer zitten, doen wij vandaag
een après-ski vergadering. Doe dus allemaal jullie ski-outfits aan, want we gaan knallen!
14 februari- Schaatsen

Vandaag gaan we Schaatsen, we spreken af om 13u30 aan de scoutslokalen.
Vergeet jullie handschoenen en 5 euro niet. Ouders die willen rijden, zijn steeds welkom.
20 februari – Verkopen
Ah daar is hij dan, onze eerste verkoopactiviteit! Opgelet dit is een zaterdag. Omwat uur
jullie verwacht worden, laten we jullie nog weten.
26 februari – Games-night
Opgelet dit is een vrijdag! Jullie worden verwacht om 20u00 voor onze games-night! En
tegen zaterdagmiddag 27 februari mogen jullie het scoutspand weer verlaten! Wie wat
meeneemt zullen we nog verder bespreken!

Dit was dan de eerste maandschors van 2016.
Tot volgend jaar!
Dikke kussen
Uw leiding

Contactgegevens van de leiding
Kapoenen
Elke
Orang-Oetang:
Elke Van Weert
Bert Vonckx
Beukendreef 51
Anjelierenlaan 43
1820 Steenokkerzeel
1820 Steenokkerzeel
0486/35 77 45
0492/92 48 89
Welpen
Zeeotter
Wouter De Coninck
St. Veerledreef 23
1820 Steenokkerzeel
0495/32 71 53

Jonas
Jonas Schalbroeck
Rood Kloosterlaan 41
1910 Kampenhout
04/72 02 48 76

Jongverkenners
Sero (GRL)
Wasbeer (GRL)
Niels Van Peteghem
Wout Van Weert
Nederokkerzeelstraat 6
Beukendreef 51
1910 Berg
1820 Steenokkerzeel
0497/20 95 39
0493/21 52 86
Verkenners
Spitsvogel
Gilian Gidts
Lindenlaan 16
1820 Perk
0498/80 06 09

Kampdata
Kapoenen: Van 24 juli 2016 t.e.m. 30 juli 2016
Welpen: Van 20 juli 2016 t.em. 30 juli 2016
JVK: Van 18 juli 2016 t.e.m. 30 juli 2016
VK: Van 18 juli 2016 t.e.m. 30 juli 2016
Leiding: Van 15 juli 2016 t.e.m. 30 juli 2016
Bezoekdag valt op 24 juli 2016!

